
  

  

  

  

  

Regulamin  zawodów strzeleckich „Jesienna strzelanka z Wanadem”  

Olsztyńskiego Stowarzyszenia Sportowo- Kolekcjonerskiego ZSZZ Policjantów „Wanad” 

  

CEL ZAWODÓW   

• integracja środowisk strzelców sportowych i kolekcjonerów broni, - 

popularyzacja strzelectwa sportowego,  

• wyłonienie najlepszych zawodników.  

• propagowanie sportu strzeleckiego wśród strzelców powszechnych województwa Warmińsko- 

Mazurskiego oraz województw ościennych,  

• rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,  

• zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie strzelcom powszechnym  

  

ORGANIZATOR ZAWODÓW  

Olsztyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie NSZZ Policjantów „Wanad”, 10-900 Olsztyn ul.  

Murzynowskiego 5/53, strona internetowa organizatora- http://wanadolsztyn.pl, kierownik zawodów 

Wysocki Jarosław 502 033 930 i e-mail jaroslaw.yaro.wysocki@gmail.com. 

  



TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW    

22.10.2022 w godzinach 09.00-15.00, zawody odbędą się w Olsztynie al. Wojska Polskiego 51  

  

PROGRAM ZAWODÓW  

• rozpoczęcie zawodów - 09:00, zgłoszenia zawodników do godz. 10.00 

• omówienie zasad bezpieczeństwa na strzelnicy w trakcie trwania zawodów - 09:10 

• rozpoczęcie konkurencji strzeleckich - 09:20 

 

Zostaną rozegrane 3 konkurencje strzeleckie umożliwiające uzyskanie 6 osobo startów do licencji 

zawodniczej. 

 

Konkurencje skrócone:    

1. Bojowa dwunastka – Pcz 6 + Sg 6  

 

 

Zawodnik podchodzi do stanowiska z załadowanym magazynkiem PCZ i na sygnał startowy timera 

podpina magazynek do broni oraz ostrzeliwuje 6 blach biatlonowych z Pcz. Następnie po 

rozładowaniu broni przemieszcza się na stanowisko na którym leży strzelba gładkolufowa. 

Zawodnik ładuje do strzelby 6 szt amunicji i strzela do kolejnych 6 metalowych celi.  Ostatni strzał 

zatrzymuje pomiar czasu. Liczy się najkrótszy czas strzelania. Za nietrafienie w cel dodaje się po 

10 sek. kary za każdy nietrafiony cel. Zawodnik strzela z postawy strzeleckiej stojąc. Dopuszcza się 

mechaniczne przyrządy celownicze oraz kolimatory. Zabrania się stosowania lunet i 

powiększalników (mogą być zainstalowane ale nie można ich używać). 

 

2. Sportowy tuzin -  Psp  12 

 

 

Zawodnik podchodzi do stanowiska z załadowanymi dwoma magazynkami po 6 szt amunicji 22LR 

każdy. Na sygnał startowy timera podpina magazynek do broni oraz ostrzeliwuje 6 blach 

biatlonowych z Psp. Następnie podpina drugi magazynek i ostrzeliwuje 3 tarcze IPSC po dwa 

strzały w każdą. Ostatni strzał zatrzymuje pomiar czasu. Liczy się najkrótszy czas strzelania. Za 

nietrafienie w metalowy cel dodaje się po 10 sek. kary za każdy nietrafiony cel. Przy tarczach IPSC 

nalicza się następujący dodatkowy czas tj. pole A – 0 sek, pole C – 2 sek, pole D – 3 sek, miss – 5 

sek. Zawodnik strzela z pozycji strzeleckiej stojącej. Dopuszcza się mechaniczne przyrządy 

celownicze oraz kolimatory. Zabrania się stosowania lunet i powiększalników (mogą być 

zainstalowane ale nie można ich używać). 
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3. 3MIX Kcz  12 + Pcz 12  + Sg 5  

 

 

No osi 50 m ustawiamy 4 tarcze strzeleckie IPSC / mini IPSC oraz 2 tarcze „no shoot”. Na stoliku w 

odległości 50 m od tarcz leży Kcz i 2 magazynki po 6 szt. amunicji. Po lewej stronie osi ustawiony 

jest stolik. Na stoliku leży Pcz i 2 magazynki z 6 szt. amunicji w każdym. W odległości ok. 15 m od 

stolika ustawione są kolejne 4 tarcze strzeleckie IPSC / mini IPSC oraz 2 tarcze „no shoot”. Po 

prawej stronie osi ustawiony jest stolik na którym leży strzelba gładkolufowa oraz 5 szt. amunicji. 

Na sygnał timera zawodnik na stanowisku karabinowym podpina pierwszy magazynek i oddaje po 

3 strzały do dwóch tarcz. Kolejność dowolna. Następnie podpina drugi magazynek i oddaje po 3 

strzały do dwóch kolejnych tarcz. Broń rozładowaną oraz z odpiętym magazynkiem pozostawiamy 

na stanowisku. 

Zawodnik podbiega do lewego stanowiska pistoletowego. Podpina magazynek i oddaje po 3 

strzały do czterech tarcz IPSC / mini IPSC. Następnie zawodnik podbiega do prawego stanowiska, 

ładuje strzelbę 5 szt. amunicji i ostrzeliwuje 5 celi metalowych. Ostatni strzał zatrzymuje pomiar 

czasu 

Wygrywa zawodnik z najkrótszym czasem.  

Za nietrafienie w metalowy cel dodaje się po 10 sek. kary za każdy nietrafiony cel. Przy tarczach 

IPSC nalicza się następujący dodatkowy czas tj. pole A – 0 sek, pole C – 2 sek, pole D – 3 sek, miss 

– 5 sek. Zawodnik strzela z postawy strzeleckiej stojąc. Dopuszcza się mechaniczne przyrządy 

celownicze oraz kolimatory. Zabrania się stosowania lunet i powiększalników (mogą być 

zainstalowane ale nie można ich używać). 

 

Zasady uczestnictwa: 

• Warunkiem uczestnictwa jest opłata startowego w wysokości: 

✓ 3MIX 50 zł  

✓ Bojowa dwunastka 40 zł 

✓ Sportowy tuzin 30 zł 

Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.  

• Konkurencje zawodnik strzela wyłącznie z własnej broni i amunicji.  

• Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie na koszt zawodnika (klub nie pokrywa kosztów 

dojazdu i zakwaterowania).  

 

 

 

3MIX 



Zasady punktacji, klasyfikacja: 

• O miejscu w rezultatach decyduje suma zdobytego czasu.  

• Wygrywa zawodnik z najkrótszym czasem.  

Uwaga: we wszystkich konkurencjach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna. 

 

Zasady bezpieczeństwa i kary 

 

Dyskwalifikacja (DQ) - DQ następuje w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa: 

 

a) Strzał przypadkowy: 

 

• strzał skierowany ponad kulochwytem głównym, kulochwytem bocznym lub w jakimkolwiek 

innym kierunku niż wskazanym w pisemnym opisie toru jako bezpieczny. Zawodnik, który 

oddał strzał skierowany do celu, lecz pocisk w jego następstwie skieruje się w kierunku 

niebezpiecznym, nie jest karany dyskwalifikacją; 

• strzał padający w czasie przygotowań lub wykonywania czynności ładowania, przeładowania 

lub rozładowania broni; 

• strzał, który pada w czasie usuwania zacięcia; 

strzał, który pada w czasie przekładania broni z jednej ręki do drugiej; 

• strzał, który pada w czasie przemieszczania się po torze, z wyjątkiem sytuacji, w której 

zawodnik ostrzeliwuje cele w ruchu; 

 

Wyjątek: jeśli przyczyną przypadkowego wystrzału było uszkodzenie części broni, zawodnik nie jest 

karany dyskwalifikacją za naruszenie prawideł bezpieczeństwa ale jego wyniki na torze są anulowane. 

Broń, z której padł strzał musi być niezwłocznie przedstawiona do przeglądu sędziemu, który dokona 

oględzin i uzna, czy przypadkowy strzał padł na skutek uszkodzenia broni lub jej części. Zawodnik nie 

może odwoływać się od 

dyskwalifikacji z powołaniem na uszkodzenie broni, jeśli nie przedstawił jej do przeglądu przed 

opuszczeniem toru. 

 

b) Niebezpieczne posługiwanie się bronią, w szczególności: 

 

• dopuszczenie do sytuacji, w której wylot lufy broni jest skierowany do tyłu lub poza 

obowiązujące kąty bezpieczeństwa w czasie przebiegu na torze; 

• posługiwanie się bronią poza okresem przebywania w strefie bezpieczeństwa lub na torze pod 

bezpośrednim nadzorem sędziego i wykonując wydane przez niego komendy; 

• upuszczenie broni załadowanej lub niezaładowanej przez zawodnika w jakimkolwiek 

momencie przebiegu. 

 

Zawodnik, który z dowolnego powodu odłoży w sposób kontrolowany, bezpieczny i zamierzony broń 

na ziemię lub jakikolwiek stabilny element toru, nie podlega karze dyskwalifikacji za niebezpieczne 

posługiwanie się bronią, jeżeli Zawodnik utrzymywał fizyczny kontakt z bronią do momentu położenia 

na ziemi lub stabilnym elemencie toru i pozostaje w odległości do 1 m od odłożonej broni (wyjątkiem 

jest sytuacja, gdy broń została odłożona w odległości powyżej 1 m na polecenie sędziego, zgodnie z 

opisem pozycji startowej toru); 



 

• dopuszczenie do sytuacji, w której oś lufy broni przecina jakąkolwiek część ciała zawodnika w 

czasie przebiegu (sweeping). Zdarzenie nie stanowi podstawy do dyskwalifikacji, o ile 

następuje w czasie wkładania lub wyjmowania broni, a palec spustowy zawodnika spoczywa 

wyraźnie poza kabłąkiem spustu; 

• noszenie lub posługiwanie się w jakiejkolwiek chwili w czasie przebiegu więcej niż jednym 

egzemplarzem broni, chyba że opis toru stanowi inaczej; 

• nie wyjęcie palca z wnętrza kabłąka spustowego przy usuwaniu zacięcia, jeżeli zawodnik 

wyraźnie kieruje wylot lufy poza ostrzeliwaną grupę celów; 

• nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie ładowania, przeładowywania i 

rozładowywania broni z wyjątkiem gdzie zostało to dozwolone; 

• nietrzymanie palca na zewnątrz kabłąka spustowego w czasie przemieszczania się; 

 posługiwanie się amunicją bojową lub atrapami (w tym nabojami szkolnymi, treningowymi i 

zbijakami) np. podpinanie załadowanych magazynków do broni poza torem.  

 

Określenie „posługiwanie się” nie wyklucza możliwości wchodzenia do strefy bezpieczeństwa z ostrą 

lub ćwiczebną amunicją w kieszeniach lub torbach lub załadowaną w magazynki w ładownicach, pod 

warunkiem, że nie są one stamtąd wyjmowane w czasie pobytu w strefie; 

 

• posiadanie przy sobie załadowanej broni w jakimkolwiek momencie poza pozycją startową 

toru i na wyraźne polecenie sędziego. Za broń załadowaną uważa się taką, do której komory 

nabojowej wprowadzony jest nabój bojowy lub jego atrapa, bądź w obrębie broni znajduje się 

magazynek z nabojem bojowym lub atrapą; 

• podnoszenie załadowanej broni - broń upuszczoną podnosi zawsze sędzia, który po 

przejrzeniu broni umieści ją w pokrowcu lub torbie zawodnika. Upuszczenie broni 

niezaładowanej lub spowodowanie jej upadku poza torem nie jest karalnym wykroczeniem 

przeciw bezpieczeństwu, jednak zawodnik, który sam podnosi upuszczoną broń będzie 

zdyskwalifikowany z zawodów; 

• niesportowe lub niedozwolone zachowanie lub użycie niedozwolonego wyposażenia, które w 

opinii sędziego, jest niezgodne z duchem przeprowadzanej konkurencji. Kara nakładana jest 

według uznania sędziego. Jeżeli zawodnik zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z niniejszym 

punktem, nie będzie mógł brać udziału w żadnych konkurencjach dodatkowych. 

 

c) Przemieszczanie się między poszczególnymi torami (konkurencjami) z bronią nie schowaną w 

futerale, pokrowcu, walizce i bez włożonej flagi bezpieczeństwa. Wyjęcie broni może nastąpić jedynie 

w „STREFIE BEZPIECZEŃSTWA” z zachowaniem zasad dotyczących amunicji lub na torze na wyraźnie 

polecenie / za zgodą sędziego.  

 

NAGRODY   

• za miejsca I-III – dyplomy. 

SPRAWY RÓŻNE:  

• Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.  



• nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa spowoduje natychmiastową dyskwalifikację 

zawodnika lub wydalenie ze strzelnicy widza, który naruszył zasady.  

• sędziowie nie dostają wynagrodzeń za swoją pracę w związku z tym mają prawo nieodpłatnego 

startu w zawodach.  

• sędziowie obsługujący zawody konkurencję strzelają bez kolejki lub w ramach pre/ post 

mathu. 

• sędziemu głównemu zawodów przysługuje ostateczna interpretacja oraz zmiana 

regulaminu zawodów.  

  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma prawo złożyć 

protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do protestu musi być dołączona 

opłata w wysokości 400,00 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.   


